
 

 

                          
 

 
19. 08. 2016: Žvahovský školní areál po prázdninách opět ožije tancem 

 
Studentská umělecká agentura Mezinárodní centrum tance ve spolupráci s konzervatoří Taneční centrum 
Praha po roce pořádá svůj Letní taneční workshop. V týdnu od 22. do 26. 8. 2016 proběhne na Žvahově také 
Letní taneční škola. 

 
Letní taneční workshop (LTW) bude i letos zahájen před oficiálním začátkem školního roku a jako obvykle 
potrvá až do prvního zářijového týdne. Těchto čtrnáct dní, stejně jako každý rok, proběhne v duchu 
intenzivní kreativní spolupráce mezi převážně hostujícími mezinárodními pedagogy a choreografy a 
nejlepšími studenty konzervatoře - členy Baletu Praha Junior. 

 
Hlavními úkoly letošního LTW bude jednak “osvěžit” nejlepší choreografie z repertoáru minulé sezony - Lost 
Senses, Free Love, Closed Curtain, Dying Swan, a jednak připravit několik novinek - světovou premiéru 
choreografie I-dentity od Samuela Delvauxe - belgické choreografické stálice Baletu Praha Junior, českou 
premiéru od Kevina Durwaela (S)witch Lake - jejíž fragment měli diváci možnost zhlédnout již v minulé 
sezoně - a premiéru choreografie Odd Couples od Attily Egerháziho, kterou Balet Praha Junior nově 
nastuduje po Baletu Jihočeského divadla. Ze zmíněných tvůrců se workshopu osobně zúčastní Samuel 
Delvaux. Naopak Attila Egerházi bude se souborem osobně pracovat při workshopu 18. - 22. září 2016, na 
němž bude již pouze “dolaďovat” detaily nastudované choreografie. 
 
Premiérový večer se uskuteční 6. října 2016 od 19ti hodin ve Švandově divadle.  

 
Letní taneční škola (LTŠ) opět proběhne tak, že tanečníci budou ve skupinách podle své úrovně procházet 
lekcemi klasického, současného a jazzového tance a repertoáru. Zúčastní se jí nejen někteří studenti 
denního  studia konzervatoře, ale i pedagogové některých ZUŠ a další hosté. Lekce povedou např. Václav 
Janeček, Vlasta Schneiderová, Miroslava Martinovská, Pavla Königsmarková, Natálie Housková a další. 

 
Vedle lekcí LTŠ budou také probíhat zkoušky mladšího školního souboru Baby Balet Praha, při kterých bude 
třeba jednak obnovit a “osvěžit” některé choreografie loňského repertoáru, a jednak připravit celovečerní 
rodinnou inscenaci Vítej na světě pro novou sezonu. 

 
První představení inscenace Vítej na světě v sezone 2016/2017 se uskuteční již 22. 9. 2016 v Broumově. 
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